
                             
              

 
ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/๑๖๕๓                                  สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
              ภายในโรงเรียนพบิูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชบุศร 
                                                                                    อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 

                                                                  ๑๔   ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       (กรณปีกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบหน้าประกอบคำร้องขอย้ายฯ / แบบคำร้องขอย้าย 
  2. แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
  4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว ๕๕๖๒  
                          ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 256๔ 
  5. ตำแหน่งว่าง/อัตรากำลังขา้ราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด /บันทึกคำยินยอมย้ายสบัเปลี่ยน 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู พร้อมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 256๕ และให้ผู้ประสงค์
ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายโดยยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
เป็นเวลา 15 วันทำการ (ระหว่างวันที่ ๗ – 2๗ มกราคม 256๕) และยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.256๕ 
ดังนี้ 
  ๑. ผู้ประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียง 1 เขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น พร้อมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
      1.1 งบหน้าประกอบคำร้องขอย้าย/คำร้องขอย้าย/แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

    1.1 สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน(เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง) 
    1.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนา

ปริญญาบัตร หรือสำเนารับรองคุณวุฒิ (ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้อง) 
    1.3 เอกสารอ่ืนใดที่ประกอบการพิจารณา (ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้อง) 
  2. กรณียื่นคำร้องขอย้ายพร้อมคู่สมรส ต้องจัดทำบันทึกยินยอมว่าจะไม่ขอใช้สิทธิ์ย้ายติดตาม       คู่สมรส
ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาย้ายเพียงคนเดียว 
  3. หากยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว เมื่อพ้นกำหนดในการยื่นคำร้องขอย้ายไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมเอกสารหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น และหากได้รับการพิจารณาแล้วจะไม่อนุญาตให้ระงับโดยเด็ดขาด 
  4. นำรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย เสนอให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กศจ. อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
 
          /5.รวบรวม... 
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  5. รวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อมแบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและเอกสารอ่ืน        
ที่ประกอบการพิจารณาย้าย (จำนวน 3 ชุด)  ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ภายในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้ายและจะไม่รับพิจารณาการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้นั้น 
   
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป 

       
                ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                     ว่าที่ร้อยตรี 
         (เมฆิน ลิ้มเจริญ) 
                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  รักษาราชการแทน 
                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  ๐-3668-9766 ต่อ 103  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sesalop.๘๓๐@gmail.com 
Website : www.sesalop.go.th  Facebook : สพม.ลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน......................................................... 
ในการประชุมคร้ังที่............/................เมื่อวันที่............................................ 

(แนบทา้ยหนังสือโรงเรียน..........................................ที่ ศธ.....................................ลงวันที่........................................) 
๑. ความเห็นกรณีการยื่นคำร้องขอย้าย 
ที่ ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ความเห็นคณะกรรมการฯ เหตุผล 
๑ ชื่อ-สกุล……………………..... 

ขอย้ายไปดำรงตำแหนง่ 
๑. ร.ร...................................... 
๒. ร.ร...................................... 
๓.ร.ร...................................... 
สพท.................................... 

   O   เห็นควรระงับการย้าย 
   O   เห็นควรให้ย้ายได้ 
   O   อ่ืน ๆ ....................... 
        ................................. 
        ……………………… 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

๒ ชื่อ-สกุล………………………. 
ขอย้ายไปดำรงตำแหนง่ 
๑. ร.ร...................................... 
๒. ร.ร...................................... 
๓.ร.ร...................................... 
สพท.................................... 

   O   เห็นควรระงับการย้าย 
   O   เห็นควรให้ย้ายได้ 
   O   อ่ืน ๆ ....................... 
        ................................. 
        ……………………… 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

๓ ชื่อ-สกุล………………………. 
ขอย้ายไปดำรงตำแหนง่ 
๑. ร.ร...................................... 
๒. ร.ร...................................... 
๓.ร.ร...................................... 
สพท.................................... 

  O    เห็นควรระงับการย้าย 
  O    เห็นควรให้ย้ายได้ 
  O    อ่ืน ๆ ....................... 
        ................................. 
        ……………………… 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

๔ ชื่อ-สกุล………………………. 
ขอย้ายไปดำรงตำแหนง่ 
๑. ร.ร...................................... 
๒. ร.ร...................................... 
๓.ร.ร...................................... 
สพท.................................... 

  O    เห็นควรระงับการย้าย  
  O    เห็นควรให้ย้ายได้ 
  O    อ่ืน ๆ ....................... 
        ................................. 
        ……………………… 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

๕ ชื่อ-สกุล………………………. 
ขอย้ายไปดำรงตำแหนง่ 
๑. ร.ร...................................... 
๒. ร.ร...................................... 
๓.ร.ร...................................... 
สพท.................................... 

  O    เห็นควรระงับการย้าย  
  O    เห็นควรให้ย้ายได้ 
  O    อ่ืน ๆ ....................... 
        ................................. 
        ……………………… 

………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

 
    หมายเหตุ    ผู้อำนวยการ ร.ร. ลงชื่อกำกับในช่องความเห็นคณะกรรมการฯ ของผู้ขอย้ายทุกคน 
 



      -  ๒  - 

 

๒. ความเห็นกรณีการรับย้าย 

 ๒.๑ กรณีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไดร้ับการพิจารณาให้ย้าย 
  ๑) รับย้ายวชิาเอก............................................... ทดแทนผู้ขอย้ายลำดบัที่  ๑ 
  ๒) รับย้ายวชิาเอก............................................... ทดแทนผู้ขอย้ายลำดบัที่  ๒ 
  ๓) รับย้ายวชิาเอก............................................... ทดแทนผู้ขอย้ายลำดบัที่  ๓ 
  ๔) รับย้ายวชิาเอก............................................... ทดแทนผู้ขอย้ายลำดบัที่  ๔ 
  ๕) รับย้ายวชิาเอก............................................... ทดแทนผู้ขอย้ายลำดบัที่  ๕ 
 

 ๒.๒ กรณีรับย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 
  ๑) วิชาเอก..................................................... 
  ๒) วิชาเอก..................................................... 
  ๓) วิชาเอก..................................................... 
  ๔) วิชาเอก..................................................... 
  ๕) วิชาเอก..................................................... 
 
 
 (ลงชื่อ)...........................................................                   (ลงชื่อ)..................................................... 
  (....................................................)                         (...................................................) 
  ผู้อำนวยการ ร.ร..............................................       ประธานกรรมการสถานศกึษา ร.ร..................................  
 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 



บัญชีโรงเรียนที่มีอัตรากำลงัครูต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด (ไม่นับรวมพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง) 
               (ส่งพร้อมหนังสือ สพม.ลที่ ศธ ๐๔๓๓๓/      ลงวนัที่     ธันวาคม  ๒๕๖๔)  
 

 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ อัตรากำลัง หมายเหต ุ

1 พระนารายณ ์ เมืองลพบุร ี -4   

2 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ -2   

3 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุร ี -4   

4 ปิยะบุตร ์ บ้านหมี ่ พอดี   

5 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง พอดี   

6 โคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง พอดี   

7 โคกกะเทียมวิทยาลัย เมืองลพบุร ี พอดี   

8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี โคกสำโรง พอดี   

9 บ้านชีวิทยา บ้านหมี ่ พอดี   

10 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล 1 เกินเกณฑ ์

11 พัฒนานิคม พัฒนานิคม 1 เกินเกณฑ ์

12 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง 2 เกินเกณฑ ์

13 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง 1 เกินเกณฑ ์

14 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุร ี 2 เกินเกณฑ ์

15 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล 4 เกินเกณฑ ์

16 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุร ี 3 เกินเกณฑ ์

17 โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ 4 เกินเกณฑ ์

18 ลำสนธิวิทยา ลำสนธ ิ 4 เกินเกณฑ ์

19 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุร ี 2 เกินเกณฑ ์

20 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม 2 เกินเกณฑ ์

21 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ ์ 4 เกินเกณฑ ์

22 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง 9 เกินเกณฑ ์

23 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม 5 เกินเกณฑ ์

24 ยางรากวิทยา โคกเจรญิ 3 เกินเกณฑ ์

25 เฉลิมพระเกียรตฯิ ลพบุร ี ชัยบาดาล 7 เกินเกณฑ ์

 
 
 
 
 

 
 



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

ที่ โรงเรียน ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ ตำแหน่ง 

1 ตุลาคม 2564 
วิชาเอก หมายเหตุ 

จ่ายตรง เลขที ่ อันดับ เงินเดือน 
1 พระนารายณ ์ ครู 0327461 37686 คศ.1 20,180 ภาษาญ่ีปุ่ น  

 (เพ่ิมเติม)        

1 พระนารายณ ์ ครู 0327988 2650 คศ.2 25,930 สังคมศึกษา  
2 พระนารายณ ์ ครู 0328002 36919 คศ.1 20,720 ภาษาอังกฤษ  
3 พระนารายณ ์ ครู 0328001 42705 คศ.1 21,480 ภาษาญีปุ่่น  
4 พิบูลวิทยาลัย ครู 0328223 117470 คศ.1 23,470 ภาษาอังกฤษ  
5 พิบูลวิทยาลัย ครู 0328331 3229 คศ.3 40,400 สังคมศึกษา  
6 ท่าวุ้งวิทยาคาร ครู 0421844 46225 คศ.1 21,590 สุขศึกษา  
7 ท่าวุ้งวิทยาคาร ครู 0327950 113209 คศ.1 20,880 คหกรรม  
8 บ้านหมี่วิทยา ครู 0328047 74615 คศ.1 32,740 ภาษาไทย  
9 บ้านหมี่วิทยา ครู 0328159 4872 คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ  
10 ปิยะบตุร์ ครู 327940 37193 คศ.3 46,760 พลศึกษา  
11 ปิยะบตุร์ ครู 0327975 41291 คศ.3 58,390 ภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บันทึกตกลงยินยอมขอยา้ยสับเปลี่ยน 

        เขียนที่............................................................. 

      วันที่....................เดือน.........................................พ.ศ.................... 

๑. ข้าพเจ้า...................................................................ตำแหน่ง.............................................................. 
อำเภอ.......................................... สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................เขต.................. 
มีความประสงค์ขอย้ายสบัเปลี่ยนด้วยเหตุ............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 

๒. ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง........................................................... 
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